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Hälsningar mina kära. Vi kommer idag för att tala om de många förändringar som händer i er 
värld. Ljusenergierna ökar för varje dag, vilket i sin tur avslöjar mycket som har hållits dolt i 
åratal. Misströsta inte om ni inte själva ser dessa förändringar, eftersom era nyhetsmedier inte 
rapporterar det vi ser. Vad vi ser har att göra med att själsenergier vaknar och det planetära 
medvetandet lyfts till nya högre nivåer. Detta i sin tur gör det möjligt för människor att se hur 
de har blivit utnyttjade och lurade av dem som vill behålla världen på det gamla sättet för sin 
egen vinning. Detta är hur förändringar sker. 
 
Utveckling visar sig i de små händelserna i det dagliga livet – ett leende till eller från en 
främling, tröst för någon som lider förlust, eller erkännande av en annans sanna identitet, även 
om de är omedvetna om det. Lär er att vara medkännande, men känn inte sympati, för om ni 
känner sympati lierar ni er med den andres lägre energier. Det här är viktig information för 
dem som arbetar med människor på något sätt.  
 
Försök att inte hålla fast vid föreställningar om hur den här världen borde framstå, för 
föreställningar är endast tredimensionella tankeformade idéer, som återspeglar en individs 
trossystem. Försök inte att tvinga saker och ting att bli så som ni tycker att de ska vara, utan 
låt dem utvecklas medan ni står tillbaka och iakttar dem i vetskap om att allt går enligt planen, 
för er själva och för er värld. Lär er tillit, mina kära, för när ni väl har bestämt er för att växa 
andligt, blir ni vägledda. 
 
Den Arkturiska Gruppen önskar tala om Enhet. Ni kanske tycker att vi alltid talar om Enhet, 
men då svarar vi att vi måste lyfta fram sanningen om Enhet, eftersom det är den 
grundläggande sanningen på vilken all förändring kommer att ske. Så länge mänskligheten 
inte förstår att det bara finns en Enhet (ett sinne, ett liv, en intelligens, en verklighet), som 
manifesterar sig själv i oändliga former och variationer, kommer det alltid att finnas den 
där känslan av separation som håller henne i slaveri i en falsk känsla av separation och 
dualitet. Ni förstår, allt kommer från samma Enhet/Källa, för det är allt som finns. Med 
denna vetskap skulle det inte finnas några krig, inga stölder, inga mord, ingen ilska eller lägre 
känslor, som alla härrör från en tro på separation. 
 
När mänskligheten inser att det bara finns en Enhet, kommer den att förstå att alla har samma 
möjlighet att uppleva de gåvor som finns förkroppsligade inom denna Enhet. Ingen har fått 
mer än någon annan, eftersom det bara finns Enhet. Det är det individuella medvetandet som 
bestämmer hur mycket av den Enheten som kommer att manifesteras. Resor genom olika 
livstider – en del lätta och många svåra, valdes omsorgsfullt av varje själ som nödvändiga 
upplevelser, som leder fram till detta medvetande om Enheten, och ni är nu redo för denna 
medvetenhet. 
 
Allt står i förbindelse med Enheten – det kristallina/mineralriket, växtriket, djurriket, 
elemental/naturriket och alla mänskliga såväl som galaktiska varelser. Det finns bara en Enhet 
och den manifesterar sig ständigt och kan inte separeras från sina egna egenskaper, det är 
därför dessa egenskaper hålls på plats och regleras genom andlig lag. Dessa oföränderliga och 
permanenta egenskaper av intelligens, visdom, överflöd, helhet, fullständighet etc. etc., är era 
i kraft av er Gudomlighet, men manifesteras bara i förhållandet till ert medvetandetillstånd. 
 
Om ni till fullo tror att ni är separerade från allt levande, kommer den Gudomliga Enheten att 
manifesteras i era upplevelser som relationer som återspeglar detta. Var uppmärksam på era 
upplevelser, för de kommer att leda er till det som ni fortfarande håller tillbaka i ert 
medvetande. 
 



Utvecklingsprocessens arbete är att göra varje själ medveten om sanningen om Enheten. 
Sanningen uppenbarar sig när en individ är redo, ungefär som en ny idé som ger eko inom en. 
Den uppvaknande själen grubblar och tänker på denna nya idé och börjar ta in den i vardagen. 
Gradvis integreras sanningen och blir individens medvetandetillstånd. Utveckling är en 
pågående process, mina kära, ingenting man kan säga att man uppnått och sedan förvänta 
sig att allt plötsligt förändras. Det är inte en fråga om intellektuell kunskap, det är den 
faktiska integrationen av dessa sanningar tills de blir NI. Det är därför många talar om gamla 
själar (utvecklade under många livstider) kontra nya själar (som precis börjar lära sig). 
 
Genom att ni har levt i dualitet och separation under många livstider, har ni samlat på er 
energier med lägre resonans, vilka har lagrats i era fysiska, emotionella och mentala kroppar. 
Dessa behöver rensas, eftersom de inte kan följa med er till de högre dimensionella 
energierna, som ni håller på att flytta in till. Det är vad ni gör nu – frigör dessa gamla och 
giftiga energier som ni burit med er från livstid till livstid, och som har hållit er förslavade till 
många av de problem som ni har kämpat med i ert dagliga liv.  
 
När dessa rensningar sker kan obehag komma upp till ytan, och ni kanske tror att ni går bakåt 
i er andliga utveckling. Nej, mina kära, det är tvärtom, ni har nått den punkt på er resa där ni 
är tillräckligt utvecklade för att släppa allt det som är gammalt och avslutat. Ni frigör allt det 
som ni har släpat med er från liv efter liv, när ni inte hade tillräckligt medvetande för att 
förstå att dessa gamla och täta energier höll er tillbaka. Ni har kommit till en punkt där ni 
slutligen är beredda att ta er an detta svåra arbete, och ni gör det med den äran, så se inte de 
smärtsamma problemen i ert liv som ett misslyckande, utan som ett tecken på att ni har 
avancerat. Var medvetna om att en del rensning sker medan ni sover, så om ni har oroliga 
drömmar är det troligt att ni frigör energier från tidigare livs erfarenheter.  
 
Det är viktigt att ni släpper alla begrepp om hur rensning, utveckling och uppstigning ser ut – 
för er själva och för Jorden. Släpp alla eventuella begrepp eller jämförelser om er resa kontra 
någon annans, för alla har haft olika livstider med varierande upplevelser, beroende på vilka 
personliga erfarenheter som har behövts åtgärdas, släppas och utvecklas. Det är dags att 
släppa taget om era begrepp, för de håller er förslavade till ett trossystem som för det mesta är 
falskt. 
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